TOELICHTENDE NOTA VAN DE GEMEENTERAAD van 28 MEI 2018
Goedkeuri ng van het verslag van de vorige vergadering

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering.
Besluit:
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
Open baar
Delaere Ivan, Burge mee ster-voorzitter
Algemeen bel eid

2. Cipal - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 15 juni 2018 om 10u30
Regelgeving
- het gemeentedecreet en in het bijzonder artikel 42 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad;
- het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg "DIS");
- de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg
"Cipal") van 8 februari 2018;
- de gemeente is deelnemer van Cipal;
- het gemeenteraadsbesluit van 25 april 2016 inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van de
gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal;
- de oproeping van 20 april 2018 tot de algemene vergadering van Cipal van 15 juni 2018 met de
volgende agendapunten :
1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017
2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, afgesloten
op 31 december 2017
3. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017
4. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017,
afgesloten op 31 december 2017
5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2017
6. Vervanging van een op voordracht van de provincie Antwerpen benoemde bestuurder
7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
- de toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering;
- het voorstel van de raad van bestuur van Cipal;
Context en argumentatie
- er zijn geen redenen voorhanden om goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te weigeren;
- artikel 44 van het DIS bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet
worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Besluit:
Artikel 1
De agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 15 juni 2018 worden goedgekeurd.
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Artikel 2
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van
Cipal van 15 juni 2018 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien de algemene
vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien de algemene vergadering om welke reden
dan ook zouden worden verdaagd, dan blijft de gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om
deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.
3. Cipal - aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de gemeente voor de
algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 15 juni 2018 om
10u30
Regelgeving
- het gemeentedecreet en in het bijzonder artikel 42 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad;
- het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg “DIS”);
- de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg
“Cipal”) van 7 februari 2018;
- de gemeente is deelnemer van Cipal;
Context en argumentatie
- de gemeente kan overeenkomstig de statutaire bepalingen één vertegenwoordiger en één of meer
plaatsvervanger(s) aanduiden;
Besluit:
Artikel 1
Als vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergaderingen van Cipal wordt, voor de
resterende duur van de legislatuur 2013-2018, aangeduid: de heer Chris Marreel, schepen,
Wingenesesteenweg 9 - 8740 Pittem, chris@plantcare.be, 0475/32 36 91.
Als plaatsvervanger wordt mevrouw Mieke Serry aangeduid, gemeenteraadslid, Koolskampstraat 52 8740 Pittem, miekeserry@telenet.be, 0479/87 34 20.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.
Financi ën

4. Budgetwijziging nr 1 van het boekjaar 2018
Aanleiding
Op 23 april 2018 keurde de gemeenteraad de verkoopbelofte dd. 28 maart 2018 vanwege mevrouw
David Antoinette goed ivm de woning gelegen, Joos de ter Beerstlaan 18 te Pittem.
Dit betreft een onvoorziene uitgave en er dient dus een budgetwijziging opgemaakt te worden om te
voorzien in de nodige kredieten.
De budgetwijziging dient te passen in het bestaande meerjarenplan 2014-2020
Regelgeving
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen .
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid
artikel 16 t.e.m artikel 27 ;
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Het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn ;
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van
het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn ;
Het Ministerieel Besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 1
oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten
en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn ;
Het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse
Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale
besturen kunnen worden opgelegd ;
De omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 houdende strategische meerjarenplanning
(meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus ;
Het Ministerieel Besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn ;
De omzendbrief BB 2013/7 van 6 september 2013 betreffende de “Digitale rapportering over de
beleids- en beheerscyclus” ;
De omzendbrief BB 2013/8 van 9 november 2013 betreffende de veralgemeende invoering van de
beleids- en beheerscyclus ;
Context en argumentatie
- Nieuwe uitgaven :


- De woning Joos de ter Beerstlaan 18 werd te koop aangeboden. Naast de woning is de
Breemeersbeek gelegen. De woning ligt in overstromingsgebied en bij hevige regenval en
wateroverlast komt de woning onder water. Met het oog op het uitvoeren van bijkomende
waterbeheersingswerken is het aangewezen om de woning te kopen.

De verkoopbelofte werd reeds getekend op 28 maart 2018. Dit betreft een niet voorziene
uitgave.
Voor de aankoop van de woning is € 125.000 voorzien. Bijkomend wordt nog € 40.000 voorzien
voor de eventuele start van werken aan het terrein.
- Overdracht investeringskredieten 2017





- Art. 118 BVR: “Het gedeelte van het transactiekrediet van een niet-afgesloten
investeringsenveloppe waarvoor op het einde van het boekjaar geen aanrekeningen zijn
geboekt, wordt overgedragen naar het volgende boekjaar binnen dezelfde
investeringsenveloppe”.
Overgedragen uitgavenkredieten : € 3.156.302,60
Overgedragen ontvangstenkredieten : € 624.873,99.
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Saldo : € 2.531.428,61

Financiële impact
Resultaat op kasbasis
Autofinancieringsmarge

Budget 2018
mutatie
budgetwijziging 2018
€ 180.894,95
-€ 165.000,00
€ 15.894,95
€ 455.452,00
-€ 0,00
€ 455.452,00

Besluit:
Artikel.1.- De budgetwijziging nr 1 van het boekjaar 2018 van de gemeente Pittem, met bijlagen,
wordt als volgt vastgesteld.

Totalen
Totalen

Type budget
Exploitatie
Investeringen

Uitgave
€ 6.789.674,00
€ 5.991.074,60

Ontvangst
€ 7.812.891,00
€ 934.205,99

Saldo
€ 1.023.217,00
€ -5.056.868,61

Artikel.2.- Er wordt vastgesteld dat de budgetwijziging nr 1 van het boekjaar 2018 van de gemeente
Pittem past in het laatste aangepaste meerjarenplan nr 6 van 2014-2020 aangezien voldaan is aan de
voorwaarden bepaald in artikel 27 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en
latere wijzigingen :
1. de doelstellingennota van de budgetwijziging nr 1 van 2018 bevat voor het financiële boekjaar de
beleidsdoelstellingen en actieplannen die ook in de strategische nota van de
meerjarenplanaanpassing nr 6 van 2014-2020 zijn opgenomen;
2. het resultaat op kasbasis budgetwijziging 2018 is groter of gelijk aan nul en bedraagt € 15.894,95;
3. de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in de budgetwijziging 2018 bedraagt €
455.452,00 dit is gelijk aan de AFM van de laatste meerjarenplanaanpassing nr 6 van 2014-2020.
Artikel.3.- De budgetwijziging nr 1 van het boekjaar 2018 van de gemeente Pittem wordt aan de heer
Provinciegouverneur en aan het Vlaams Agentschap voor Binnenlands Bestuur overgemaakt en zal in
digitaal bestand aan de Vlaamse Regering worden bezorgd.
Kerkfabrieke n

5. Centraal kerkbestuur Onze-lieve-Vrouw Pittem - Sint-Germanus Egem : advies betreffende
de rekeningen 2017
Regelgeving
- de gecoördineerde rekening voor het dienstjaar 2017 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Pittem Sint-Germanus Egem aan de gemeenteraad van Pittem voorgelegd voor advies;
Context en argumentatie
- de gemeente Pittem is in de exploitatie tussengekomen voor een bedrag van € 79.123,38 (OnzeLieve-Vrouw Pittem € 54.696,50 en Sint-Germanus Egem € 24.426,88);
- de gemeente Pittem is in de investeringen tussengekomen voor een bedrag van € 7.000 (OnzeLieve-Vrouw Pittem);
- de voorgelegde gecoördineerde rekening voor de exploitatie sluit met een batig saldo van €
36.809,72 (Onze-Lieve-Vrouw Pittem € 20.915,41 en Sint-Germanus Egem
€ 15.894,31);
- de voorgelegde gecoördineerde rekening voor de investeringen sluit met een saldo van € 7.000
(Onze-Lieve-Vrouw Pittem);
Besluit:
Artikel 1
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Gunstig advies wordt verleend aan de voorgelegde gecoördineerde rekening voor het dienstjaar
2017 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Pittem - Sint-Germanus Egem waarbij deze sluit voor de
exploitatie met een batig saldo van € 36.809,72 (Onze-Lieve-Vrouw Pittem € 20.915,41 en SintGermanus Egem € 15.894,31) en voor de investeringen met een saldo van € 7.000 (Onze-Lieve-Vrouw
Pittem).
Personeel
Gelaude P eter, OCM W-v oorzitter
Gebouwe n en patrimonium

6. renovatiewerken sporthal - sportvloer - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze OO-1177
Regelgeving
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met
264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Context en argumentatie
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 17 mei 2017 de ontwerpopdracht
voor de opdracht “renovatiewerken sporthal - sportvloer ” toe te wijzen aan Architect Pascal De
Jaeghere, Stationsstraat 4 te 8740 Pittem.
In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. OO-1177 opgesteld door de ontwerper,
Architect Pascal De Jaeghere, Stationsstraat 4 te 8740 Pittem.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 68.028,00 excl. btw of € 82.728,00 incl. btw
(€ 14.700,00 Btw medecontractant).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Financiële impact
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De uitgave voor deze opdracht is voorzien in investeringsenveloppe 2;
Besluit:
Artikel 1 :
Het bestek met nr. OO-1177 en de raming voor de opdracht “renovatiewerken sporthal - sportvloer
”, opgesteld door de ontwerper, Architect Pascal De Jaeghere, Stationsstraat 4 te 8740 Pittem
worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van
werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 68.028,00 excl. btw of € 82.728,00 incl. btw
(€ 14.700,00 Btw medecontractant).
Artikel 2 :
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3 :
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in investeringsenveloppe 2.
Marreel Chris, Vierde s che pen
Ope nbar e werken

7. Openbare werken - wegen- en rioleringswerken Egemstraat met inbegrip van aanleggen
fietspaden - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - OO-1105
Regelgeving
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met
264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36, en meer
bepaald artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor
rekening van meerdere aanbesteders toelaat.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
Context en argumentatie
In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. OO-1105 opgesteld door de ontwerper,
Infrabureau Demey bvba, Beversesteenweg 314 te 8800 Roeselare.
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Dit project is een gecombineerde opdracht van het Gemeentebestuur Pittem, de NV Aquafin en de
Pronvincie West-Vlaanderen en heeft als doel de herinrichting van de Egemstraat en omgeving met
inbegrip van het aanleggen van nieuwe fietspaden en een gescheiden rioleringsstelsel, en waarbij de
NV Aquafin zal optreden als opdrachtgevend bestuur en aanbestedende overheid.
De projectzone omvat :
Kolonel Naessensstraat
Egemstraat (Kolonel Naessensstraat tot Schuiferskapellestraat)
Egemsebinnenweg.
Rioleringswerken :
Het project is hydrografisch gelegen in het bekken van de Breemeersbeek (WL.7.10 – 2de cat.), die
afvloeit naar de Mandel (WL.7). In onderhavig project wordt betracht de vuilvracht komende uit het
centrum van Egem naar de RWZI Pittem te leiden. Hiervoor wordt vanaf de Kolonel Naessensstraat
een collectorleiding aangelegd richting de – spoedig voltooide – collector Breemeersbeek 1ste fase
(20.261B) die reeds voorzien is tot de Egemstraat (ter hoogte van de Baertstraat).
Er wordt een aansluiting van het vuilwater voorzien voor de woningen langs de :
Egemstraat (vak Kolonel Naessensstraat – Breemeersbeek) – Aquafin aandeel
Kolonel Naessensstraat (huisnummer 4 – huisnummer 16) – gemeentelijk aandeel
Er wordt hiervoor een gravitaire DWA-riolering aangelegd die wordt aangesloten op een bestaande
collector van Aquafin, die gelegen is langs de Breemeersbeek WL 7.10., 2de categorie. De
vuilwaterlozingen van de woningen langsheen het tracé van de werken worden gravitair aangesloten
op deze vuilwaterriolering.
Door dit project zullen de vuilwaterlozingen in het oppervlaktewater (baangracht Egemstraat)
gesaneerd worden. De DWA-riolering wordt in één wegvak van de rijweg voorzien.
De bestaande riolering in de Kolonel Naessensstraat wordt behouden als regenwaterleiding. De
bestaande grachten in de Egemstraat worden naar buiten verplaatst in het kader van de aanleg van
vrijliggende fietspaden.
Tussen de Egemstraat 57 en de Breemeersbeek wordt nog een bijkomende RWA-leiding aangelegd
als extra buffering. Deze leiding wordt rechtstreeks aangesloten op de koker van de Breemeersbeek.
In de Egemsebinenweg (noordelijk) wordt een nieuwe DWA-riolering in straat aangelegd zodat ook
hier alle vuilwaterlozingen in het oppervlaktewater (grachtenstelsel Egemsebinnenweg) gesaneerd
worden. De bestaande grachten en grachtinbuizingen worden behouden voor het regenwater.
In de Egemsebinnenweg (zuidelijk) wordt een gescheiden stelsel gerealiseerd waarbij de
regenwaterleiding, die vroeger afwatert via de wijk Sint Elooistraat, aangesloten wordt op de
Egemstraat. Hierdoor zal de wateroverlast in de wijk Sint Elooistraat al voor een groot gedeelte
gereduceerd worden.
Wegeniswerken :
In de Kolonel Naessensstraat en de Egemsebinnenweg wordt de rijweg, waar nieuwe rioleringen
worden aangelegd, hersteld in de oorspronkelijke toestand.
Het openbaar domein van de Egemstraat wordt volledig heraangelegd. De rijweg wordt voorzien in
een asfaltverharding ipv een betonverharding.
Tussen de Kolonel Naessensstraat en de Egemstraat 130 worden nieuwe fietspaden, voetpaden,
trottoirband-watergreppel en veiligheidsstrook aangelegd. De voetpaden en veiligheidsstrook
worden voorzien in betonstraatstenen, terwijl het fietspad wordt aangelegd in asfalt. De breedte van
het voetpad en het fietspad bedraagt respectievelijk 1 à 1,70m en 1,50m. De fietspaden liggen één
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meter verwijderd van de rijweg door een trottoirband-watergreppel van 0,50m en een
veiligheidsstrook van 0,50m.
Tussen de Egemstraat 130 en de Baertstraat wordt quasi hetzelfde profiel doorgetrokken zoals
hierboven. Het enige verschil is dat de veiligheidsstrook nu vooral zal bestaan uit een gazonstrook
met een variabele breedte van 0,50 à 13 (afhankelijk van de gevoerde onteigeningen). In deze zone
worden ook enkel maar voetpaden/opritten voorzien ter hoogte van de woningen.
Vanaf de Baertstraat tot aan de Kokerstraat worden geen rioleringen meer aangelegd, waardoor de
rijweg niet wordt opgebroken. De veiligheidsstroken bestaan hier dan opnieuw uit betonstraatstenen
met een breedte van 0,50m.
Vanaf de Kokerstraat tot aan de Schuiferskapellestraat worden de parkeerstroken die bestonden uit
een asfaltverharding vervangen door antracietkleurige betonstraatstenen. Er worden ook
boomvakken voorzien in deze parkeerstroken.
Om de veiligheid van de fietsers te garanderen wordt het kruispunt van de Kokerstraat heringericht
en wordt een poort met fietsoversteek voorzien ter hoogte van het sportterrein. Ter hoogte van de
Breemeersbeek en de Egemstraat 130 wordt een langgerekte verkeersremmende poort voorzien om
de overgang zone 50/70 te accentueren.
Omgevingswerken :
De groene strook tussen het fietspad en de rijweg in de Egemstraat wordt ingezaaid.Ter hoogte van
de poorten (d.i. ter hoogte van de Breemeersbeek en de Egemstraat 130) worden bomen ingeplant,
die een gunstig effect hebben op de verkeersremming.
Tussen de Kokerstraat en de Schuiferskapellestraat waar de parkeerstroken worden heraangelegd,
worden ook bomen op diverse plaatsen ingeplant om het verkeer te vertragen.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd een totale kostprijs van 3.538.568,95 euro (excl. BTW)
waarvan :
ten laste van de NV Aquafin : 1.089.850,61 euro
ten laste van het Lokaal Pact : 285.918,42 euro
ten laste van de Provincie West-Vlaanderen : 1.175.400,22 euro
ten laste van de gemeente Pittem : 987.399,71 euro
(alle prijzen excl. btw).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat NV Aquafin de procedure zal
voeren en in naam van de gemeente Pittem bij de gunning van de opdracht zal optreden.
In dit dossier zal Infrabureau Demey optreden als coördinerend studiebureau.
Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudiging.
Financiële impact
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in investeringsenveloppe nr. 1.
Besluit:
Artikel 1 :
Het bestek met nr. OO-1105 en de raming voor de opdracht “Openbare werken - wegen- en
rioleringswerken Egemstraat met inbegrip van aanleggen fietspaden”, opgesteld door de ontwerper,
Infrabureau Demey bvba, Beversesteenweg 314 te 8800 Roeselare worden goedgekeurd. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen
en diensten. De raming van de werken ten laste van de gemeente Pittem bedraagt € 987.399,71 excl.
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btw, waarvan het subsidieerbaar gedeelte wordt geraamd op 257.915 euro en het nietsubsidieerbaar gedeelte op 729.484,71 euro.
Artikel 2 :
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 3 :
NV Aquafin wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van de gemeente Pittem bij
de gunning van de opdracht op te treden.
Artikel 4 :
In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur mee
verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.

Artikel 5 :
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen.
Artikel 6 :
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. Deze
aankondiging zal gebeuren door de NV Aquafin als opdrachtgevend bestuur.
Artikel 7 :
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in investeringsenveloppe nr. 1.
Beslote n
Delaere Ivan, Burge mee ster-voorzitter
Personeel

8. Kennisname aanstelling algemeen directeur en aanstellingsbesluit adjunct-algemeen
directeur
Aanleiding
Het decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 december 2017 en
verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018, inzonderheid artikel 162 en de
overgangsbepalingen zoals voorzien door Deel 6, titel 2, hoofdstuk 2 (artikel 581 - artikel 589);
Regelgeving
Het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 162 en de overgangsbepalingen zoals voorzien door
DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel 581 – artikel 589);
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor
de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel
en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de
secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende minimale voorwaarden voor
de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de
rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;

Context en argumentatie
Vanwege de zittende functiehouders werd een organisatievoorstel ontvangen waarin op
gemotiveerde wijze tot een gedragen voorstel wordt gekomen met betrekking tot de invulling van
het ambt van algemeen directeur enerzijds en de gewaarborgde functie voor de niet aangestelde
functiehouder anderzijds;
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Het decreet Lokaal Bestuur voorziet in een integratie van gemeente en OCMW met behoud van
afzonderlijke rechtspersonen. De ambtelijke integratie zoals voorzien in dit decreet zal in de eerste
plaats vorm krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van
algemeen directeur die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMW-secretaris;
Het decreet Lokaal Bestuur bevat een bijzondere overgangsregeling om tijdig en uiterlijk tegen 1
augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen en financieel directeur te komen en dat
daarbij het belang van een tijdige, vlotte en transparante invulling benadrukt;
Overeenkomstig artikel 583 en 589 van het Decreet Lokaal Bestuur komt het de gemeenteraad toe
om enerzijds de nieuwe algemeen directeur aan te stellen en anderzijds de overblijvende
functiehouder aan te stellen als adjunct-algemeen directeur of in een andere passende functie;
Artikel 583 van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in de mogelijkheid om ofwel de zittende
secretarissen op te roepen om zich kandidaat te stellen, ofwel om onmiddellijk de nieuwe functie van
algemeen directeur open te stellen voor andere kandidaten en deze in te vullen bij wijze van
aanwerving en/of bevordering;
De raad dient eerst de wijze van aanstelling te bepalen;
In zitting van 26 maart 2018 besloot de gemeenteraad overeenkomstig artikel 583, §1, eerste lid van
het Decreet Lokaal Bestuur, de titularissen op te roepen om zich kandidaat te stellen voor het ambt
van algemeen directeur en de procedure hiertoe werd vastgesteld;
Het is daarbij aangewezen om voor de invulling van het ambt in eerste instantie voorrang te verlenen
aan de zittende functiehouders en deze zodoende op te roepen om zich hiervoor kandidaat te
stellen. Het is immers aangewezen om de huidige ervaring en expertise in de rol als leidinggevend
ambtenaar te benutten. Hierdoor kan ook maximaal de continuïteit van de dienstverlening
gegarandeerd worden. Voorts kan vanuit het zuinigheidsbeginsel moeilijk worden verantwoord dat
een nieuw algemeen directeur zou aangesteld worden terwijl de huidige functiehouders vervolgens
met behoud van salaris in een adjunct- of passende functie in de organisatie dienen te worden
aangesteld. Zodoende werd besloten om het ambt van algemeen directeur in te vullen via de
oproeping van de huidige titularissen.
Kennis wordt genomen van het organisatievoorstel van de functiehouders, hetgeen een gemotiveerd
en gedragen voorstel omvat voor de aanstellingen die het Decreet Lokaal Bestuur in eerste instantie
noodzaakt.
Voor het ambt van algemeen directeur werd één kandidaatstelling ontvangen, namelijk deze van de
zittende gemeentesecretaris. Deze kandidaatstelling kadert in de afspraken die tussen de
functiehouders werden gemaakt.
Dit heeft overeenkomstig artikel 583, §1 voor gevolg dat de gemeentesecretaris van rechtswege
wordt aangesteld als algemeen directeur bij de gemeente.
Het komt de gemeenteraad toe om de niet aangestelde functiehouder aan te stellen overeenkomstig
artikel 589 van het Decreet Lokaal Bestuur. Hierin wordt een aanstelling voorzien hetzij als adjunctalgemeen directeur, hetzij in een passende functie van niveau A en dit met de waarborging van
bepaalde rechten, gezien de functie van secretaris en financieel beheerder niet meer bestaat.
Het Decreet Lokaal Bestuur gaat primordiaal uit van een consensusmodel tussen de decretale
functiehouders van respectievelijk de gemeente en het OCMW teneinde de ambtelijke integratie
efficiënt en tijdig te bewerkstelligen.
Tevens is het noodzakelijk deze overgang zo vlot en transparant mogelijk te laten verlopen.
Er moet worden vastgesteld dat in het voorstel van de zittende functiehouders op gemotiveerde en
gedragen wijze wordt aangetoond op welke wijze het best en in het belang van de organisatie kan
overgegaan worden tot invulling van de nieuwe functie als algemeen directeur, met aandacht voor
de gewaarborgde functie voor de niet aangestelde secretaris.
Er zijn geen redenen voorhanden om anders te besluiten. het voorstel kwam tot stand bij consensus
na veelvuldig overleg en in het belang van de openbare dienst. Het is tevens noodzakelijk om
gemotiveerde leidinggevende functiehouders te behouden teneinde de vooropgestelde integratieoefening tot een succes te brengen.
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Het ingediende voorstel leidt bijkomend tot een vlotte overgang naar de nieuwe functies, hetgeen
des te belangrijker voorkomt in het huidige verkiezingsjaar dat hierdoor betwistingen en procedures
op deze wijze ook worden vermeden.
Zodat bijgevolg enerzijds moet worden vastgesteld dat het voorstel van de zittende functiehouders
ertoe geleid heeft dat enkel de gemeentesecretaris zich kandidaat heeft gesteld na oproeping,
hetgeen overeenkomst artikel 583 van het Decreet Lokaal Bestuur de aanstelling van rechtswege als
algemeen directeur voor gevolg heeft.
Zodat anderzijds de OCMW-secretaris kan worden aangesteld als adjunct-algemeen directeur, dat dit
verantwoord voorkomt gelet op het verruimde takenpakket van de algemeen directeur, die nu zowel
voor de diensten en het personeel van de gemeente als het OCMW verantwoordelijk is; dat de
adjunct de algemeen directeur hierin zodoende kan ondersteunen en bijstaan.
Op dinsdag 15 mei 2018 werd een protocol van akkoord bekomen met de vakbonden ivm de
weddevaststelling voor de adjunct-algemeen directeur. Dit akkoord is in bijlage gevoegd bij dit
besluit.
De gemeenteraad is geboden door het decreet dat bepaalt dat de salarisschaal van de algemeen en
financieel directeur gelijk is aan de salarisschaal van de gemeentesecretaris en financieel beheerder
van de gemeente verhoogd met 30 %. De geldelijke anciënniteit bepaalt de salaristrap in de
salarisschaal. De basissalarisschalen voor de decretale graden worden eveneens voorgelegd aan de
raad en zijn bijgevoegd bij dit besluit.
Financiële impact
De nodige kredieten zullen voorzien worden op het budget 2018.
De salarisschaal voor de decretale graden wordt in bijlage toegevoegd.
Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling van rechtswege van de gemeentesecretaris de
heer Geert MAHIEU, die daarmee instemt, als algemeen directeur.
Artikel 2
De algemeen directeur wordt overeenkomstig artikel 588 van het Decreet Lokaal Bestuur met
behoud van zijn geldelijke anciënniteit, ingeschaald in de salarisschaal van algemeen directeur en dit
vanaf de aanstelling van rechtswege. Deze salarisschaal is gelijk aan de salarisschaal van de
gemeentesecretaris verhoogd met 30%.
De vigerende rechtspositieregeling van de secretaris is van toepassing op de algemeen directeur. De
algemeen directeur wordt geacht de proefperiode te hebben volbracht, evenals de eed te hebben
afgelegd.
Artikel 3
De gemeenteraad stelt overeenkomstig artikel 589 van het Decreet Lokaal Bestuur de OCMWsecretaris de heer Joris DEFOUR, die daarmee instemt, aan als adjunct-algemeen directeur.
De aanstelling geschiedt overeenkomstig artikel 589 van het Decreet Lokaal Bestuur onder volgende
waarborgen:
- met behoud van de aard van het dienstverband
- met behoud van de administratieve en geldelijke anciënniteit
- met behoud van de toelagen en vergoedingen waarop de functiehouder op de datum van de
overdracht recht heeft.
- met behoud van de huidige verlof- en afwezigheidsregeling
- met behoud van de huidige evaluatieregeling.
De OCMW-secretaris wordt overeenkomstig artikel 586 ingeschaald in de salarisschaal die wordt
vastgesteld op 95% van de algemeen directeur.
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De adjunct-algemeen directeur wordt aangesteld met behoud van de aard van het dienstverband en
heeft zodoende de proefperiode volbracht.
Tot en met 31 december 2023 wordt de OCMW-secretaris geacht te voldoen aan de aanwervings- en
bevorderingsvoorwaarden die door de gemeenteraad worden vastgesteld voor de functie van
algemeen directeur.
Artikel 4
De salarisschalen voor de algemeen en financieel directeur worden opgenomen als bijlage in de
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van de gemeente Pittem.
9. Eedaflegging algemeen directeur en adjunct-algemeen directeur
Aanleiding
Het decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 december 2017 en
verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018, inzonderheid artikel 162 en de
overgangsbepalingen zoals voorzien door Deel 6, titel 2, hoofdstuk 2 (artikel 581 - artikel 589);
Regelgeving
Het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 588.
Context en argumentatie
De memorie bij artikel 588 geeft aan dat de directeur van rechtswege geacht wordt de eed te hebben
afgelegd. In alle andere situaties, aanstelling ingevolge aanwerving of bevordering of na vergelijking
van titels en verdiensten, moet de eed zeker nog worden afgelegd.
Hoewel de raad enkel kan kennis nemen van deze aanstelling, kan ook bij de aanstelling van
rechtwege een eedaflegging worden georganiseerd. Het is een mmoie gelegenheid om als raad ook
met deze directeur plechtig van start te gaan.
De adjunct-algemeen directeur dient evenwel verplicht nog een eed af te leggen. Het is dan ook
aangewezen om zowel de algemeen directeur als de adjunct-algemeen directeur op hetzelfde
moment uit te nodigen voor de eedaflegging in handen van de voorzitter van de gemeenteraad.
Geen enkel artikel van het Decreet Lokaal Bestuur regelt de specifieke eedaflegging van de algemeen
directeur in het jaar 2018. Enkel aritikel 106 van het Gemeentedecreet, dat een eedaflegging voor
alle gemeentepersoneel oplegt is momenteel van toepassing gezien de volledige inwerkingtreding
van het artikel voor de eedaflegging conform het Decreet Lokaal Bestuur pas ingaat op 1 januari
2019. Zodoende dient toepassing gemaakt te worden van artikel 106 en dient de volgende eed
afgelegd te worden: "Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen".
Financiële impact
Geen financiële impact.
Besluit:
Artikel 1
De algemeen directeur, de heer Geert Mahieu, legt in handen van de voorzitter van de raad de
wettelijke eed af.
Artikel 2
De adjunct-algemeen directeur, de heer Joris Defour, legt in handen van de voorzitter van de raad de
wettelijke eed af.
Artikel 3
Van deze eedaflegging wordt een proces-verbaal opgemaakt welke ondertekend wordt door de
voorzitter en de betrokkenen.
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